Referat generalforsamling den 7. februar 2019 AAVK
1. Valg af dirigent: Kristian Knudsen.
2. Valg af referent: Louise Fibiger Vangdal.
3. Formandens beretning (indsat med kursiv herunder)
Formandens beretning – sæson 2018
Den bedste sommer i mands minde – sådan kunne sæson 2018 beskrives 😊
Det hele startede fredag den 27. april med standerhejsning – og så kom der fart på.
Børne & ungdomsholdet sprang i vandet den første onsdag i maj. Succesen fortsatte fra sidste sæson –
glade børn og forældre hver onsdag i forsommeren og igen i sensommeren. Der er nu 31 ungdomsløbere i
AAVK (dog er der flere som kommer fra andre klubber). Tak til Christian og Sila som udgør den faste trænerog bådførerstab omkring ungdomstræningen.
De tilbagevendende grillaftner var en succes hele sæsonen igennem – dog kom der en lille udfordring med
”afbrændingsforbudet”, men det blev løst – og endnu en hyggelig grillaften på terrassen.
DVWF afholdte en af deres B&U træningslejre i starten af juli – og denne gang med deltagelse af en af vores
egne drenge – nemlig Sander Thiel … mon ikke der kommer flere ungdomsløbere fra AAVK med på disse
træningslejre i årene der kommer.
Igen i år deltog medlemmer fra AAVK i de danske mesterskaber – og igen blev til en flot medaljehøst.
Viktor tog guld i slalom og trick i drenge u-10, Sander tog sølv i trick u-10, Sila tog guld i slalom og trick i
dame +35, Christian tog guld i slalom og trick i herre +35, Lars tog guld i slalom, trick og kombineret + sølv i
hop i herre +45, og Vagn tog bronze i trick herre +55 (Vagn kom rent faktisk til skade i selvsamme trick
disciplin og måtte udgå af resten af konkurrencen … Vagn er dog tilbage på 100%).
Igen i år afholdte vi Slalom Cup Aalborg (tænk - det er seks år siden vi afholdte den første Slalom Cup). I år
var der deltagelse fra Norge, Sverige, Tyskland og selvfølgelig Danmark. Som sædvanlig blev der lavet flere
personlige rekorder og tilmed nationale rekorder. Tak til alle jer medlemmer som arbejdede både før, under
og efter Slalom Cup Aalborg I får stor ros fra både dommere og deltagende slalomløbere.
Formanden for det internationale vandski forbund, Jose Antonio Priego besøgte Aalborg midt i juni måned.
Aalborg Event påtænker at byde ind på en World Cup – med afvikling i havneområdet mellem broerne.
Antonio sendte mig en e-mail – han ville gerne se vandskiklubben - og hvis muligt få en slalomtur. … Efter 8
gennemløb på en af klubbens gamle slalomski løb Antonio 3,5@13m !!! Som minde fra sit besøg i Aalborg
Vandski Klub fik formanden for det Internationale Vandski Forbund vores egen AAVK-dram 😊
Klubbens kasserer, Christian Jørgensen har valgt at stoppe sit bestyrelsesarbejde. Christian har været
kasserer i to år – og jeg siger Christian tak for de sidste to års arbejde i bestyrelsen i AAVK.
Sæson 2018 var simpelthen en fantastisk sæson med masser af liv på vand og land. Men alt har en ende –
den 18. oktober blev der holdt arbejdsdag med generel oprydning, hvor båden ligeledes blev løftet på land.
Tak for en fantastisk sæson 2018. Lars Nørkjær, formand

Formandens beretning er godkendt.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Se bilag Driftsregnskab 2018.
Erhvervsmæssig sejlads kræver passageransvarsforsikring. Dette skal der være styr på, indtil da sejles
ikke arrangementer.
Afvigelser fra sidste år:
Ekstraregning på vand grundet vandafledningsafgift samt glemt at lukke for vandet.
Frikontingent.
Årets resultat 2018: 8.632,-.
Regnskabet ser fint ud og godkendt.

Ekstra:
Formandens ønsker om klubbens fremtid: Med afsæt i vores sports tre discipliner skal der skabes
fællesskab og samvær. Dette vil skabe et stærkt klubfællesskab. Grundstenene er allerede lagt med det
stigende medlemstal, men fokus skal og bør være vandskisportens tre discipliner. Derfor bør det satses
på fællesskabet omkring afvikling af sportslige begivenheder. Formanden ser gerne to
éndagskonkurrencer, én om foråret og én om efteråret + selvfølgelig den store succes Slalom Cup
Aalborg som vores flagskib.
Et par kommentarer:
Christian Tilsted: Tilbud til børn og unge er vigtig for klubbens overlevelse.
Kristian Knudsen: Det ene udelukker ikke det andet.
Sila: Satse bredt for at samle klubben.
Per-Erik: Både indtægt er vigtig men også nye medlemmer.

5. Valg af formand (ulige år) Lars er på valg
Sila stiller op som formand
Lars Nørkjær stiller op som formand.
Resultat: (17 stemmeberettigede fremmødte + 18 fuldmagter)
Lars: 12 stemmer
Sila: 23 stemmer
Sila bliver ny formand.

6. Valg af kasserer (lige år) Christian ønsker at forblive som kasserer i forbindelse med nyt formandskab.
7. Valg af øvrig bestyrelse. Niels Boe er på valg og Anders Jørgensen er på valg. Steffen ønske at træde
fuldgyldigt ind i bestyrelsen.
Anders ønsker genvalg
Niels Boe ønsker ikke genvalg.
Maria er kandidat
Per-Erik er kandidat
Steffen er kandidat
Alle kandidater valgt til bestyrelsen.
8. Valg af revisor. Nuværende revisorer er Niels Mozart og Karsten Horn.
Begge er genvalgt.
9. Kontingent fastsættelse.
Uændret.

10. Evt.
Niels Mozart: Har tilbud om at få to over at male klubhuset indvendigt og udvendigt, beskeden
omkostning. Enighed om det er en god ide.
Love og regler skal finpudses.

______________________________
Referant Louise F. Vangdal

________________________________
Formand Sila Thiel

